Додаток до інформ.
(надіслати на HYPERLINK "mailto:ncon@ukr.net" ncon@ukr.net 
не пізніше 27.11.2022)
HYPERLINK "mailto:ncon@ukr.net" ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ (ЗАОЧНО)
в V-й міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» 
(29 листопада 2022 р.)

Оберіть вид електронного видання* та вкажіть кількість (для CD)
Видання на СD + сертифікат/и/ 
(на твердих носіях)
Збірник + сертифікат/и/
(все – в електронному вигляді)
____ шт. CD (відправлення Новою поштою)
+ /   (Завантаження з сайту)
* - збірник матеріалів буде виданий у форматі «електронне видання» і матиме міжнародний книжковий 
     індекс ISBN. Друкований варіант (на папері у вигляді книжки) не передбачений
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Ім’я та Прізвище українською та англійською 
/як у закордонному паспорті/**
Моб.*** телефон(и)
Адреса(и) електронної пошти
Місце роботи/навчання (організація, внз)
Посада
(для тих, хто працює)
Вч. ступінь, вч. звання
Необхід-ність друкова-ного сертифіката (на твердому носії)
Для України
Для країн зарубіжжя







Адреса відділення «Нової пошти», куди будуть відсилатися матеріали, прізвище та номер моб. телефону
ОТРИМУВАЧА
Країна проживання,
адреса, куди будуть відсилатися матеріали
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…
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…
…
** - прохання виділити жирним шрифтом(!) та повністю надати ПІПб автора, на адресу якого буде відправлятися збірник/и/ та сертифікат/и/
*** - прохання вказувати «діючі» (достовірні) номери телефонів (для гарантованої доставки збірників та сертифікатів Новою поштою).
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На кожного автора оформлюється іменний (персональний) сертифікат в електронному вигляді, що підтверджує заочну участь в конференції та включення публікації(й) до збірника. Вартість сертифікату враховується у вартості публікації.
Вартість 1 публікації (до 4 стор.) + сертифікат/и/ (все в електрон. вигляді) – 140 грн. ; Вартість 1 шт. CD + 1 шт. сертифікат (все на твердих носіях) – 190 грн.
Вартість кожної додаткової сторінки (понад 4) – 50 грн.; вартість 1 сертифіката на 1 особу (на твердому носії) – 50 грн.
!!!ВАЖЛИВО Інформація в сертифікаті подається двома мовами (укр/англ). Для коректного оформлення сертифікату/ів/ вкажіть: 
Назва(и) доповіді(ей) /статей/: 	а) українською _________________________________________________________________________________
б) англійською _________________________________________________________________________________
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1) Заявки приймаються і розглядаються тільки разом з публікаціями (тези, статті)!!! Заявки, надіслані без публікацій, не розглядаються і видаляються без повідомлення (без будь-яких пояснень).
2) Факт отримання заявки та статті(ей) буде протягом кількох днів підтверджений відповіддю на адресу, з якої надійшла заявка. Після цього прохання дочекатися (по е-mail) рахунку для оплати вартості публікації, CD тощо. 
3) В разі зауважень або відмови в публікації автору(ам) оперативно (але в порядку черги) буде направлено секретарем оргкомітету відповідного листа або рішення оргкомітету. 
4) Статті від магістрантів та аспірантів розглядаються тільки за умови включення керівника(ів) до складу авторів, наявності телефону(ів) /обов’язково!/ та адреси електронної пошти керівника(ів).

